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SVÄTÉ PÍSMO V LITURGICKOM ŽIVOTE PRAVOSLÁVIA 

 

Mgr. Peter SAVČAK 

Katedra praktickej a systematickej teológie PBF PU 

 

This contribution focuses on the role and status of the Holy Scripture in Orthodox worship. It refers to 

its physical location within the liturgical place, as well as its symbolic and practical importance. It 

notes, what Orthodox Church does to Scripture was clearly presented, but also correctly interpreted in 

the spirit of church tradition. 

 

Sväté Písmo má výnimočné postavenie v živote kresťanov. Bez neho si nevieme 

kresťanský život ani predstaviť, veď on je postavený najmä na tom, čo je vo Svätom 

Písme zapísané. No ak sa bližšie pozrieme na život jednotlivých kresťanských 

denominácií, zistíme mnohé rozdiely týkajúce sa pohľadov na  Sväté Písmo a jeho 

používania tak v „súkromnom duchovnom živote“, ako aj v bohoslužobnej praxi 

toho- ktorého spoločenstva. Cieľom tohto príspevku však nie je tieto rozdiely 

analyzovať ani poukazovať na ich rôznorodosť. Skôr nám ide o to, aby sme poukázali 

na spätosť pravoslávnej bohoslužby so Svätým Písmom a vyvrátili rôzne mylné 

tvrdenia a výčitky adresované našim veriacim ohľadom užívania Svätého Písma na 

bohoslužbách. Druhým, omnoho vážnejším dôvodom je hlavne to, aby sme my, 

dnešní pravoslávni, viac k Svätému Písmu priľnuli a zamilovali si ho tak v osobnom, 

ako i spoločnom liturgickom živote.  

Začneme tým, že z pravoslávneho uhla pohľadu, každodenné čítanie Svätého 

Písma by malo byť normou nielen pre nižšie stupne kňazstva a duchovenstvo (pre 

ktorých je to zároveň i povinnosť, čo je vidno z textu modlitby chirotesie čteca), ale aj 

pre každého člena Božieho ľudu. Mnohí svätí otcovia prízvukovali túto nevyhnutnú 

potrebu kresťanskej duše neustále sa nasycovať „bohoduchnovennymi“ slovami. 

Ako charakteristické uvádzame slová sv. Amvrosija, episkopa milánskeho, zo  

4. storočia, ktoré hovoria, že okrem liturgického Prijímania („Pričaščenija“) my 
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prijímame i čítaním Božieho slova, lebo ako svätiteľ múdro zakončuje, Sväté Písmo je 

paschálny Baránok pečený na výnimočnom plameni Ducha Svätého.  

Hľadiac však na vec zo širšieho pohľadu, Sväté Písmo má v Pravoslávnej cirkvi 

oveľa väčší význam ako je individuálna zbožnosť a podvih osobného duchovného 

rastu, hoci niektorí, najmä protestantskí autori, nám vyčítajú, že nemá medzi nami 

také miesto, aké si zaslúži. Skutočné postavenie a význam, aký má v našej svätej 

Cirkvi toto Písmo, najlepšie vyjadruje práve miesto, kde sa ono v rámci liturgického 

prostredia nachádza. Každý vie, že najsvätejšie miesto pravoslávneho chrámu je 

prestolná (oltárna) časť a najsvätejšie miesto oltárnej časti je svätý prestol (oltár). 

A práve v centre svätého prestola leží sväté Evanjelium, ktoré je naplnením Starého 

Zákona a prameňom, z ktorého čerpali svätí apoštoli blahú zvesť pre svoje kázne 

i listy. No fyzická poloha Svätého Písma v pravoslávnom chráme nie je iba 

odpoveďou na povrchné protestantské námietky, ale ukazuje na niečo oveľa hlbšie: 

na to, že v Biblii mimo liturgického a svätotajinného života v Cirkvi Christovej 

nemožno v plnosti porozumieť1. Celé lingvistické, historické, archeologické ... 

a ostatné skúmanie biblického textu sú niekedy možno potrebné, ale vždy budú mať 

iba pomocný charakter. Inými slovami povedané, z vedeckých biblických štúdií sa 

dajú získať aj užitočné informácie, ale iba cez ich cirkevný, bohoslužobný 

a svätootcovský výklad vchádzame do úplne inej duchovnej reality. Veď bez 

vzájomnej spätosti Svätého Písma a Svätej Tradície (z ktorej vyšlo aj samotné Písmo) 

nás môže biblická veda doplaviť do vôd krajnej textovej kritiky, a to je už iba krôčik 

k relativizmu v otázkach viery, ktorý je tak rozšírený v krajinách, kde je princíp „Sola 

Scriptura“ (iba Písmo) základným kameňom teológie.  

Sväté Písmo z pravoslávneho pohľadu je teda potrebné chápať nedeliteľne od 

života Cirkvi. To je priama cesta k autentickému pokornému osvieteniu a najmä 

posväteniu v živom bohoslužobnom organizme Cirkvi Christovej a nie k akejsi 

duchovnej spokojnosti samých so sebou. To je práve tá cesta, počas ktorej môžeme 

                                                           
 



133 

okúsiť skutočnú chuť paschálneho baránka, o ktorom hovoril svätý episkop 

milánsky. 

Ako sme už vyššie spomenuli, Nový Zákon je vyústením a naplnením Starého 

Zákona. Podobne je to aj s pravoslávnymi bohoslužbami. Veď i svätá Liturgia je 

vyústením, pokračovaním a naplnením večerne, utrene či inej pravoslávnej 

bohoslužby. A práve na týchto bohoslužbách sa stretávame s množstvom 

starozákonných čítaní, predobrazov, udalostí a pod., cez ktoré môžeme lepšie 

pochopiť novozákonné čítania na svätej Liturgii. A možno práve preto si naša 

Cirkev, ktorá si svätú Liturgiu tak váži, nevytlačila a nenahradila ňou (=svätou 

Liturgiou) ďalšie bohoslužby. Veď Sväté Písmo je práve na nich tak nádherne 

vysvetlené a vyjadrené cez mnohé stichiry, sedalny, tropáre, kánony a podobne. 

Dokonca aj tvrdenie, že na bežnej Liturgii sa Starý Zákon nečíta, nie je až tak úplne 

pravdivé. Veď práve z Neho sú vybraté antifóny, vchodné, mnohé tropáre na 

blaženstvách, prokimeny, verše na „Alliluja“, pričasten a ostatné. 

No ak sme sa zastavili pri svätej Liturgii, môžeme si všimnúť ešte jednu dôležitú 

skutočnosť spojenú so Svätým Písmom. Evanjelium, ktoré sa na službe Božej prečíta 

a v chrámovej kázni objasní sa neodkladá na to isté centrálne miesto svätého 

prestola, ale pokladá sa trocha vyššie alebo dokonca pri nedostatku miesta i na bok 

svätého prestola. Na miesto Svätého Písma sa potom kladú eucharistické dary - 

chlieb a víno, za ktoré sa cirkevné spoločenstvo modlí, aby boli pretvorené Svätým 

Duchom na prečestné Telo a Krv Christovu. Prečo je to vlastne tak?  

Posvätné Písmo nám symbolizuje zjavenie sa Spasiteľa medzi ľuďmi, tak ako to 

bolo za Jeho pozemských dní. Najprv sa totiž na Malom Vchode Evanjelium vynáša 

zatvorené, zobrazujúc tak Christov príchod k rieke Jordán, keď Otec ukázal na Neho, 

Ktorý mlčal. Čítanie z Evanjelia potom predstavuje jeho úplne zjavenie sa medzi 

ľuďmi ktorých učil, uzdravoval, utešoval i karhal, a ktorí ho nielen počúvali, ale 

taktiež sa Ho dotýkali (žena postihnutá krvotokom), prostredníctvom Neho 

nasýcovali (zázračné rozmnoženie chlebov) a pod. Čiže cez čítanie Evanjelia 

zažívame tajomstvo Vtelenia Slova (Loga), no cez eucharistický prínos, posvätenie 
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a pričaščenije sa uskutočňuje naše spoločenstvo s Bohom Slovom. Posvätné čítanie 

môžeme preto smelo nazvať teológiou (bohoslovím) – slovom, náukou o Bohu; 

a účasť na Eucharistii je možno ešte smelšie pomenovať teurgiou (bohodilanijem) – 

spoločným dielom s Bohom. Pravoslávie vždy vyznávalo a vyznáva, že zmyslom 

každej teológie (bohoslovia) je priviesť človeka k aktívnemu životu s Bohom, alebo 

krátko vyjadrené slovami sv. Dionýsia Areopagitu: „Teurgia (bohodilanije) je naplnením 

teológie (bohoslovia). (Јеромонах Григорије, 2010, s. 127) Z vyššie uvedeného je 

zrejme, že Svätému Písmu nijako na úcte neuberáme, no naopak s úctou smerujeme 

k tomu, čo nás Sväté Písmo učí, a to k spoločenstvu s Christom.  

Poďme sa však pozrieť, čo robí Pravoslávna cirkev preto, aby Sväté Písmo bolo 

s patričnou úctou a láskou nielen čítané, ale i počúvané. Ak si zalistujeme 

v ktoromkoľvek Služebníku, nájdeme tam okrem modlitieb, okiadzania a bozkávania 

Evanjelia aj krásne zvolania a výzvy adresované ku všetkým zúčastneným (vrátane 

duchovenstva). (Služebník, 1950) Veď ktorí z aktívnych veriacich by nepoznal slová 

„Premudrosť, prosti, uslyšim svjataho Jevanhelia! Mir vsim!“ (Premúdrosť, stojme úctivo, 

uslyšme sväté Evanjelium! Pokoj všetkým!) (Chlib duši, 2011, s. 140) alebo „I 

o spodobítisja nám slýšaniju svjatáho Jevanhélia Hospoda Boha mólim.“ (Služebník, 1950, s. 

57) Je taktiež všeobecne známou a rozšírenou tradíciou, ktorá hoci nie je napísaná 

v Služebníku, či Modlitebníku, ale predsa sa natrvalo zrástla s Pravoslaviím, že 

čítanie Evanjelia, či Apoštola sa nedeje iba „akosi tak normálne“, ale i tu sa mu dáva 

zvláštna úcta. Keďže sa nejedná o obyčajný text, ale naopak text najposvätnejší, je 

tomu prispôsobený aj jeho prednes. Zväčša sa deje spevavou formou, alebo akýmsi 

okrasným čítaním, aby sme slová Božie i takouto formou odlíšili od našich ľudských 

slov a textov. Takýmto spôsobom sa zároveň Cirkev vyhýba akémusi 

sentimentálnemu alebo nežiaduce – emotívnemu čítaniu Svätého Písma.  

Ak sa však pozrieme na Evanjeliové čítanie z typikonového hľadiska, môžeme si 

všimnúť určitú zvláštnosť. Podľa cirkevného poriadku by mal čítať Evanjelium, buď 

episkop, alebo najstarší duchovný. No iné pravidlo platí na Liturgii. Tu, Evanjelium 

číta „iba“ diakon (samozrejme po požehnaní episkopa, či duchovného), čo je však 
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odlišné od všetkých ostatných bohoslužieb (utrene, chodu vôkol chrámu, molebnu, 

paraklisu a pod.). Prečo práve na najslávnostnejšej, najdôležitejšej 

a najnavštevovanejšej bohoslužbe nie je čítané predstaveným tohto cirkevného 

zhromaždenia – teda duchovným, či episkopom? Odpoveď sa čiastočne skrýva 

v predošlej vete. Je to aj z toho dôvodu, že sa jedná práve o bohoslužbu 

najslávnostnejšiu, najdôležitejšiu a najnavštevovanejšiu, v ktorej má Evanjelium 

nezastupiteľné miesto. Hoci logicky práve pre tieto príčiny by ich mal čítať episkop 

alebo duchovný, Cirkev radšej opustila „literu zákona“ len, aby tento Zákon Boží bol 

zreteľne a počuteľne prečítaný aj väčšiemu počtu veriacich. Podľa profesora  

J. Fundulisa, ktorý sa tejto otázke detailnejšie venoval, predpisy cirkevného 

typikonu, ako aj čítania Svätého Písma sa formovali vo veľkých liturgických 

centrách, akými boli Jeruzalém, Konštantinopol a iné. Tie síce boli vybavené 

veľkolepými a mohutnými chrámami, ktoré mohli pojať veľké množstvo ľudí, no 

o dnešných technických vymoženostiach sa im ani nesnívalo. Hoci mikrofóny 

a reproduktory vtedy nejestvovali, predsa bolo potrebné predniesť slova Knihy 

Života celému veľkému počtu zhromaždených veriacich a pútnikov. Zachovali sa 

nariadenia v starých typikonoch, ktoré hovoria, že daný evanjeliový text, najprv číta 

patriarcha (prípadne episkop) z horného miesta, no keďže tento už bol človekom 

zväčša starším a jeho hlasový fond nemal taký rozsah ako mal protodiakon, 

vyberaný väčšinou pre svoj mohutný a zvučný hlas. Odporúčalo sa preto, aby tento 

text protodiakon ešte raz prečítal veriacim z amvona, prípadne z iného vyvýšeného 

miesta. (Fundulis, 2005) Takéto nariadenia nájdeme aj pri rôznych litiách 

a procesijných sprievodoch, kde sa žiadalo ešte raz zopakovať Evanjelium pre 

všetkých veriacich. Postupom času sa táto prax ustálila na jednom, zreteľnom 

a najlepšie počuteľnom čítaní, teda čítaní zo strany diakona. Je celkom zrejmé, že 

tento „problém“ mali aj ďalšie katedrálne alebo väčšie chrámy práve na sviatočných 

liturgiách, na ktoré prichádzalo množstvo ľudí. Z týchto sa tento obyčaj rozšíril aj do 

ostatných cirkevných obcí, a tak dnes máme krásny príklad toho, ako si cirkev vážila 

zreteľné čítanie Svätého Písma a radšej podriadila cirkevný poriadok (aj keď 
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správny), tomu aby sa „Blahá Zvesť“ blaho zvestovala aj tým, tak povediac – 

v posledných radoch chrámu. No pritom si zároveň uchovala prvotný zvyk a duch 

čítania, keďže dodnes diakon číta Evanjelium až po požehnaní duchovného, či 

episkopa a prijíma ho do svojich rúk, len keď mu ho duchovný podá. „Starobylým 

zvykom je aj zapaľovanie sviečok počas čítania sv. Evanjelia. Sviečky tu symbolizujú svetlo, 

ktorým Evanjelium osvecuje náš život, svetlo, o ktoré sme prosili ústami kňaza 

v predchádzajúcej modlitbe „Vozsijaj v serdcach našich...“ (Rozsvieť v našich srdciach...). 

O sviecach či lampách, ktoré boli zapaľované počas čítania Evanjelia, hovorí bl. Jeroným: „Vo 

všetkých východných Cirkvách pred čítaním Evanjelia zapaľujeme sviece dokonca aj vtedy, 

keď slnko jasne svieti. To robíme nie preto, aby sme zahnali tmu, ale na znamenie slávnosti 

a radosti“. Dôvodom pre túto slávnostnú chvíľu, ktorá sprevádza čítanie Evanjelia, je 

skutočnosť, že v ňom nanovo zjavuje sa medzi nami Christos a prihovára sa nám tak, ako 

kedysi osobitým spôsobom prihováral židovskému národu i všetkým apoštolom. Pri čítaní 

Evanjelia teda opäť znie Jeho Božie slovo, Jeho Božia náuka“. (Kormaník, 2013, s. 162) 

Na záver je však potrebné zdôrazniť, že v Pravoslávií sa rovnako hlboký dôraz 

kladie i na správny výklad Svätého Písma. Tento výklad by nikdy nemal byť len 

osobný, ale najmä soborno – cirkevný. Každý pokus o výklad Svätého Písma mimo 

cirkevnej tradície môže doviesť človeka do rôznych mútnych vôd heterodoxie, heréz 

i svojvôle, a cez nich aj do nesprávneho duchovného života – prelesti, pred ktorou 

nás toľko krát vystríhajú svätí otcovia. Veď pravým miestom pre Evanjeliový výklad 

je to cirkevné spoločenstvo, v ktorom tieto knihy vznikali. Taktiež môžu byť 

vykladané iba v tom duchu, ktorý je priamym pokračovaním apoštolského 

a soborného vedomia i svedomia, čiže v duchu Jednej Svätej Sobornej i Apoštolskej 

Cirkvi. Zriecť sa tejto pravoslávnej cesty v exegéze znamená, zriecť sa všetkého 

krásneho a svätého, čo pre nás Christos vo svojej Cirkvi zhromaždil. Nech teda 

bodkou za týmto pohľadom budú slová „nového Zlatoustého“ a jedného z najlepších 

vykladačov Svätého Písma – svätiteľa Nikolaja Srbského (Velimiroviča): „Opýtali sa 

raz mnísi Paisija Veľkého: „Povedz nám otče, slovo spasenia, ako je potrebné žiť v súlade 

s Bohom?“ A starec im odpovedá: „Choďte, držte sa Božích prikázaní a chráňte tradíciu 
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Otcov“. Tradícia Otcov je skúsenosť svätých v oblasti duchovnej, skúsenosť obrovská – skoro 

dvetisícročná, skúsenosť mnohých stoviek a tisícov svätých mužov a žien. Aké prebohaté 

skladisko múdrosti! Aká nedozerná hromada dôkazov každej pravdy Svätého Písma! A všetky 

tieto blahá, všetku túto múdrosť, všetky tieto dôkazy, všetko túto skúsenosť, protestanti 

odhodili. Ó, nevysloviteľná nerozumnosť. Ó, žobrácka chudoba“ (episkop Nikolaj, 1996, s. 

468). 
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